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Р Е Ш Е Н И Е 

№ Ц - 6  

от 20.04.2016 г. 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 

20.04.2016 г., като разгледа преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-58-12 от 

01.10.2015 г. за изменение на действащите цени на електрическата енергия, подадено от 

„Алт Ко” АД, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 10.12.2015 

г. открито заседание, установи следното: 

 

 „Алт Ко” АД е подало заявление с вх. № Е-14-58-12 от 01.10.2015 г. за изменение на 

действащите цени на електрическата енергия, като е предложило за утвърждаване 

преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 152,94 лв./MWh, в т.ч.: 

индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 142,94 лв./MWh и добавка по чл. 

33, ал. 3 от ЗЕ – 10 лв./MWh. Предложените цени са обосновани от дружеството с факти и 

обстоятелства, както следва: 

„Алт Ко” АД посочва, че няма да може да произведе утвърденото с Решение № Ц-34 от 

30.09.2015 г. количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство 

на топлинна и електрическа енергия, тъй като в резултат на висока плътност на заразяване с 

вируси на растенията, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е  направила 

обследване на 30 дка краставици и е установила заразяване от вируси при 70-80 % от растенията, 

отразено с Констативен протокол № БЛ 32774 от 28.05.2015 г., вследствие на което е дала 

предписание в оранжерия „Кресна” да бъде извършено цялостно обеззаразяване по метода 

„соларизация” в периода 10.07.2015 г. до 30.11.2015 г. Дружеството посочва, че в този период 

оранжерията не може да работи, респективно ко-генерационният модул също няма да работи. В 

тази връзка „Алт Ко” АД отбелязва, че планираното производство на електрическа енергия ще се 

намали от 11 668 MWh на 8 030 MWh, респективно количествата необходим природен газ ще 

се намалят от 3 140 knm3  на 2036 knm3 .  

За разглеждане на подаденото заявление със Заповед № З-Е-200 от 07.10.2015 г. е 

сформирана работна група, като резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. 

№ Е-Дк-341 от 04.12.2015 г., който е приет от ДКЕВР с решение по Протокол № 252 от 

08.12.2015 г., т. 4. В изпълнение на разпоредбите на чл. 45 от НРЦЕЕ е проведено открито 

заседание на 10.12.2015 г. С писмо с изх. № Е-13-01-127 от 08.12.2015 г. КЕВР е поканила за 

участие в откритото заседание представители на «Национална електрическа компания» ЕАД 

(НЕК ЕАД), в качеството му на заинтересовано лице, което по силата на чл. 162, ал. 1 от 

Закона за енергетиката (ЗЕ) е длъжно да изкупува количествата електрическа енергия, 

произведена от високо ефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия при условията на посочената разпоредба. В хода откритото заседание 

представителите на НЕК ЕАД са заявили, че през периода от 01 юли до края на м. ноември 

2015 г. „ЧЕЗ Електро България“ АД не е префактурирал на НЕК ЕАД количества 

електрическа енергия, произведени от „Алт Ко” АД, от което следва, че през този период 

централата не е произвеждала електрическа енергия. В тази връзка НЕК ЕАД презюмира, че 

обстоятелството, че централата не трябва да работи, е било известно на „Алт Ко” АД още 

през м. май. Това обстоятелство, според НЕК ЕАД, е следвало да бъде анализирано и 

отчетено при постановяване на Решение № Ц- 25 от 30.06.2015 г. 

  Във връзка с горното, „Алт Ко” АД посочва, че „това, което е принудило Българската 

агенция по безопасност на храните да спре работа на обекта, не е било известно м. май“. 
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Дружеството пояснява, че през „май месец са били известни първите симптоми“, като се 

касае за „вирусно заразяване, което  е започнало от една точка в обекта, който е 200 дка“. В 

тази връзка „Алт Ко” АД твърди, че „обследването на едно заразяване е един дълъг процес, 

който понякога трае с години“, а през „май месец с протокол, който е описан в приложената 

от мен в преписката предписание, е констатирано първоначално наличие на вирусно 

заразяване“. В последствие, според дружеството, „са извършени дълги наблюдения на вида 

на това заразяване, степента и скоростта на разпространението му и чак в началото на м. юли 

инспекторите от Агенцията по безопасност на храните са решили, че целият обект става 

опасен като плътност на зараза и трябва да бъдат проведени мероприятия, които да 

ликвидират заразата, която се оказа многовирусна (от три вируса)“. 

Предвид твърденията на „Алт Ко” АД и НЕК ЕАД, и с оглед безспорното 

установяване на факти и обстоятелства от съществено значение за преписката, са изискани с 

писмо с изх. № Е-14-58-12 от 15.12.2015 г. от Областната дирекция по безопасност на 

храните – Благоевград (ОДБХ – Благоевград) и с писмо с изх. № Е-14-58-12 от 16.12.2015 г. 

от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), копия на всички документи 

относно направената проверка в оранжерията на „Алт Ко“ АД, издавани по реда на Закона за 

защита на растенията (ЗЗР). В тази връзка ОДБХ – Благоевград с писмо с вх. № Е-14-58-12 от 

29.12.2015 г. е предоставила заверено копие на Констативен протокол БЛ № 32774 от 

28.05.15 г. и заверено копие на предписание  до „Алт Ко” АД , а БАБХ с писмо с вх. № Е-14-

58-12 от 14.01.2016 г. е предоставила копие на Констативен протокол БЛ № 32774 от 

28.05.15 г., копие на доклад към копие на Констативен протокол БЛ № 32774 от 28.05.15 г. и 

копие на предписание  до „Алт Ко” АД. 

 

 След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното 

производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗЕ КЕВР осъществява регулиране на цените в 

случаите, предвидени в този закон. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ Комисията определя 

преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по високоефективен 

комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ. Преференциалната цена на електрическата енергия, 

произведена от посочените централи се определя на база индивидуалните разходи за 

производство и добавка, определена от Комисията по групи производители и по критерии 

съгласно чл. 25 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата 

енергия (НРЦЕЕ). 

С т. 22 от Решение № Ц- 25 от 30.06.2015 г. КЕВР е утвърдила на „Алт Ко” АД, 

считано от 01.07.2015 г., преференциална цена на електрическа енергия (без ДДС) – 137,49 

лв./MWh, в т.ч.: индивидуални разходи за единица енергия – 127,49 лв./MWh и добавка по 

чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./MWh. С т. 17 от Решение № Ц- 34 от 30.09.2015 г. КЕВР е 

утвърдила на „Алт Ко” АД, считано от 01.10.2015 г., изменение на преференциалната цена на 

електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от 

топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, а именно: 

преференциална цена на електрическа енергия (без ДДС) – 129,77 лв./MWh, в т.ч.: 

индивидуални разходи за единица енергия – 119,77 лв./MWh и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ 

– 10,00 лв./MWh. 

Разпоредбите на чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от НРЦЕЕ дават правна възможност на 

енергийните предприятия, спрямо които Комисията прилага метод на регулиране “норма на 

възвръщаемост на капитала”, да подават заявления за изменение на утвърдените цени преди 

изтичането на ценовия период при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да 

бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на 

утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното 

предприятие. В тази връзка енергийните предприятия следва да приложат към заявленията за 

изменение на утвърдените цени необходимата информация за доказване на непредвидените 

обстоятелства и тяхното влияние върху утвърдените ценообразуващи елементи и 
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финансовото им състояние. Следователно основателността на такова изменение на 

преференциалната цена на електрическа енергия, произведена по високоефективен 

комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия, е обусловена от кумулативното наличие на три предпоставки: възникване на 

обстоятелство, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на 

цените, непредвиденото обстоятелство да води до съществено изменение на утвърдените 

ценообразуващи елементи, както и непредвиденото обстоятелство да води до съществено 

изменение и на финансовото състояние на енергийното предприятие. 

В разглеждания случай, „Алт Ко” АД посочва, че непредвиденото обстоятелство е 

предписание, издаденото от ОДБХ – Благоевград на дружеството, а именно: „Да се унищожи 

заразената култура, като растителните остатъци се депонират по подходящ начин, като преди 

това се обеззаразят с дезинфектант. Да бъде направено цялостно обеззаразяване в 

стопанството с цел предотврътяване разпространяването на вредни организми чрез прилагане 

на санитарни мерки (соларизация) – след приключване на вегетацията на културите от 

10.07.2015 г. до 30.11.2015 г., е наложило спиране на ко-генерационният модул на централата. 

ОДБХ – Благоевград отбелязва в писмо с вх. № Е-14-58-12 от 29.12.2015 г., че посоченото 

предписание е получено на 08.07.2015 г. от Пламен Сапунджиев – изпълнителен директор на „Алт 

Ко” АД. Посоченото от „Алт Ко” АД обстоятелство не съставлява непредвидено такова по 

смисъла на чл. 42, ал. 1 от НРЦЕЕ, поради следните аргументи: 

Обществените отношения в областта на растителната защита се уреждат чрез ЗЗР. 

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗЗР БАБХ осъществява фитосанитарен контрол върху растения, 

растителни продукти и други обекти, с които могат да се пренасят и разпространяват 

карантинни вредители. Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и 

други обекти се извършва с цел предотвратяване на проникване или ограничаване на 

разпространение на карантинни вредители по растенията и растителните продукти (чл. 16, ал. 

1 от ЗЗР). Според разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗЗР фитосанитарният контрол се извършва 

чрез редовни и внезапни проверки, проверки при внос и транзитно преминаване, износ и 

реекспорт и проверки при наличие на данни за нарушение. В тази връзка е извършена 

проверка в оранжерията на „Алт Ко“ АД, въз основа на която е съставен Констативен 

протокол БЛ № 32774 от 28.05.2015 г. Видно от същия, при проверката са установени 

следните факти и обстоятелства: „ДПХО се води редовно. В производството се използват 

биоагенти – Enkarsia и Macrolophus. Инспектирани 90 дка домати. Сенофаза беритба. По 

листата са установени единични мини от Tuta absoluta и листомениращи мухи. На заложени 

феромонови уловки (водни капани) са установени 120 пеперуди за една седмица. При 

обследване на краставици - 30 дка, блок 1, засадени на 12 - 13.02.2015 г. в момента на 

проверката е установено, че около 70 – 80% от растенията са със симптоми на вируси, 

визуално наподобяват заразяване от Green Motlе Virus. По листата до средните етажи се 

наблюдава изсъхване, връхните и млади леторасти са силно деформирани със светло зелени 

до светло жълти петна.“. В тази връзка, видно от Констативен протокол БЛ № 32774 от 

28.05.2015 г., на „Алт Ко” АД е препоръчано следното: „Заразената култура да се унищожи до 

10 дни, като растителните отпадъци се депонират по подходящ начин. Преди тяхното 

депониране да се обеззаразят с подходящ продукт (дезинфектант). Растителните остатъци са 

източник на заразяване.“.  

На основание чл. 9, ал. 3 от ЗЗР на „Алт Ко” АД е предписано: „Да се унищожи 

заразената култура като растителните отпадъци се депонират по подходящ начин, като преди 

това се обеззаразят с дезинфектант. Да бъде направено цялостно обеззаразяване в 

стопанството с цел предотвратяване разпространението на вредни организми чрез прилагане 

на санитарни мерки (соларизация) – след приключване на вегетацията на културите от 

10.07.2015 г. до 30.11.2015 г.“. По отношение на това предписание директорът на ОДБХ – 

Благоевград в писмо с вх. № Е-14-58-12 от 29.12.2015 г. отбелязва, че е получено на 08.07.2015 г. 

от Пламен Сапунджиев – изпълнителен директор на „Алт Ко” АД.  

Видно от горното, на 28.05.2015 г., датата на съставяне на Констативен протокол БЛ № 

32774, „Алт Ко” АД е узнало за необходимостта от предприемане на действия във връзка със 
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заразените култури. В този смисъл, не може да се приеме, че е налице възникнало 

обстоятелство, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на 

цената с т. 22 от Решение № Ц- 25 от 30.06.2015 г. на КЕВР, с което са утвърдени 

ценообразуващите елементи на цената на „Алт Ко” АД за периода от 01.07.2015 г. до 

30.06.2016 г.  

 

По отношение на предпоставките на чл. 42, ал. 1 от НРЦЕЕ - обстоятелството да води 

до съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи, както и обстоятелството 

да води до съществено изменение и на финансовото състояние на енергийното предприятие, 

следва да се отбележи, че посоченото от „Алт Ко” АД обстоятелство, което обаче не е 

непредвидено по смисъла на посочената разпоредба, оказва влияние върху утвърдените 

ценообразуващи елементи и върху финансовото състояние на дружеството, както следва: 

С Решение № Ц-34 от 30.09.2015 г. КЕВР е утвърдила ценообразуващи елементи на 

преференциалната цена, формирана от индивидуални разходи за единица енергия – 119,77 

лв./MWh и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./MWh: 

- Необходими годишни приходи – 2 277 хил. лв., в т. ч.: разходи – 2 181 хил. лв., от 

които условно-постоянни - 709 хил. лв. и променливи – 1 472 хил. лв.; регулаторна база на 

активите – 1 726 хил. лв.; норма на възвръщаемост – 5,56%.  

- Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 11 668 

MWh,  

- Цена на природен газ на обществения доставчик – 440,68 лв./knm3 

Горните ценообразуващи елементи при отчитане на посоченото от „Алт Ко” АД 

обстоятелство се изменят, както следва:  

- Необходими годишни приходи – 1 787 хил. лв., в т. ч.: разходи – 1 695 хил. лв., от 

които условно-постоянни – 709 хил. лв. и променливи – 986 хил. лв.;  Електрическа енергия 

от високоефективно комбинирано производство- 7 511 MWh.  

- Цена на природен газ на обществения доставчик – 440,68 лв./knm3.  

При изменение на ценообразуващите елементи - електрическата енергия от 

високоефективно комбинирано производство намалява от 11 668 MWh на 7 511 MWh, или 

намаление с 35,63%; променливите разходи от 1 472 хил. лв. на 986 хил. лв., или намаление с 

33%. 

Утвърдените необходими годишни приходи с Решение № Ц - 34 от 30.09.2015 г. на 

КЕВР са 2 277 хил.лв., като приходите от електрическа енергия са 129,77 * 11 668 MWh = 1 

514 хил.лв., а приходите от топлинна енергия са 763 хил.лв.  В стойността на необходимите 

годишни приходи е включена годишна възвръщаемост в рамките на 96 хил.лв. При запазване 

на цената на електрическата енергия и промяна на количеството на 7 511 MWh, вследствие 

възникналото непредвидено обстоятелство, сумата на приходите от електрическа енергия е 

129,77 * 7 511 MWh = 974 хил.лв. Сумата, която дружеството ще инкасира като дефицит от 

електрическа енергия е 1 514 хил.лв. - 974 хил.лв. = 540 хил.лв. При такъв дефицит ще се 

намали до нула утвърдената възвръщаемост на дружеството и същото ще реализира годишна 

загуба от над 450 хил.лв.  

 

С оглед гореизложеното Комисията приема, че не са налице необходимите по чл. 42, 

ал. 1 от НРЦЕЕ предпоставки за изменение на утвърдената с Решение № Ц-34 от 30.09.2015 

г. на КЕВР цена на „Алт Ко“ АД. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 33 от Закона за 

енергетиката, чл. 37, ал. 2 и чл. 42, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за 

регулиране на цените на електрическата енергия, 

 

 КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

Р Е Ш И: 

apis://NORM|83648|8|43|/
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Отказва да измени преференциалната цена на електрическата енергия, 

произвеждана от високоефективно комбинирано производство, утвърдена на „Алт Ко“ 

АД с Решение № Ц- 25 от 30.06.2015 г. и изменена с Решение № Ц- 34 от 30.09.2015 г. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София – град в  

14-дневен срок. 

 

 
1. Ивайло Александров - началник на отдел в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“; 

2. Елена Маринова - директор на дирекция „Правна”; 

3. Цветанка Камбурова – главен експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“; 

4. Георги Петров – главен експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“; 

5. Надежда Иванова – старши експерт в дирекция „Правна“; 

6. Анелия Петрова – старши експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“; 

7. Ана Иванова – младши експерт в дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“. 

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:    
 

1................................................... 

(С. Тодорова) 
 

2. ................................................. 

 (Р. Осман) 
 

3. ................................................. 

 (А. Йорданов) 
 

4. ................................................ 

(В. Владимиров) 
 

5. ................................................. 

 (Г. Златев) 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

        РОСИЦА ТОТКОВА 


